OBI - et spisehjælpemiddel
Til børn og voksne

Beskrivelse
Obi er et fjernstyret spisehjælpemiddel til børn og voksne, der er for svage eller
upræcise i deres bevægelser til at bringe mad fra tallerkenen og sikkert op til
munden. Obi fjernbetjenes af brugeren med to 0-1 kontakter, der styrer henholdsvis
tempoet for den næste bid og hvilken mad fra de fire skåle man ønsker at spise.
Nem at indstille for hjælpere, der blot placerer skeen ved munden og gemmer
positionen.
Værdighed og uafhængighed
Måltidet er et af livets største glæder, men det er ikke tilfældet for millioner af
mennesker. Er man ikke fysisk i stand til at løfte maden op til munden, er man
afhængig af andres hjælp hver gang man er sulten. Mange opfatter det som
uværdigt og meget intimt at blive ‘madet’ af andre voksne. Med spisehjælpemidlet
Obi bringer borgeren selv skeen med maden op til munden i sit eget tempo og kan
selv bestemme hvor, hvornår og hvad man vil spise.
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Fjernbetjenes med en eller to kontakter
Obi betjenes med to kontakter. Med den ene kontakt vælger man en skål mad. Med
den anden kontakt føres maden op til munden, når man er parat til den næste bid.
Det er også muligt at lægge alle funktioner i én kontakt, så skeen skifter til næste
skål efter hver tredje bid.
Auto-indstilling af mundhøjde
Når brugeren er placeret foran Obi løfter hjælperen Obis ske op til brugerens mund
og gemmer positionen. Obi husker indstillingen af skeen indtil man igen ønsker at
ændre den. Det betyder at man ikke behøver at spise alle måltider det samme sted
eller altid at have en hjælper ved sin side.
Ruminddelt tallerken
Som det eneste spisehjælpemiddel er Obis tallerken inddelt i fire skåle. Hver skål
rummer en normal portionsstørrelse. En kant sikrer, at maden ikke bliver skubbet ud,
når Obis ske dykker ned efter en bid. Undervejs re-arrangerer Obi selv maden i
skålen, så det er let at få fat på. Obis tallerken tåler microbølgeovn, fryser og
opvaskemaskine. Ekstra tallerken kan tilkøbes.
Sikker i brug
Med ekstra tyngde og skridsikkert materiale i bunden står Obi solidt på bordet, hvis
brugeren får ufrivillige bevægelser. Ved hårde ryk ryger skeen, der sidder fast med
en magnet, af for at forhindre at Obi ryger på gulvet. Sikkerhedsmekanismer
aktiveres, hvis man utilsigtet kommer til at ramme Obi, mens den er i bevægelse.
Obi startpakke leveres standard med:
● Obi spisehjælpemiddel
● 1 magnetske (størrelse lille eller stor)
● 1 indertallerken
● 1 ruminddelt melamintallerken
● 2 stk. betjeningskontakter (0-1 kontakter)
● Oplader
● manual og kvikguide (engelsk)
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